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Δείτε τι ζητάει η κυπριακή αγορά - Μεγάλη έρευνα του onlycy 

Πριν από λίγες μέρες το onlycy.com σας παρουσίασε αναλυτικό ρεπορτάζ με το πόση ζήτηση έχει 

κάθε επάγγελμα στην Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία της ΑΝΑΔ. (Πατήστε ΕΔΩ για το ρεπορτάζ) 

Στο Β' Μέρος του σχετικού ρεπορτάζ, σας παρουσιάζουμε πιο συγκεκριμένα, επαγγελματικούς τομείς 

που έχουν αυξημένη ζήτηση το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο.  

Τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από έρευνα του onlycy επιβεβαιώθηκαν και από την ΑΝΑΔ. 

Σημαντική πηγή στην έρευνα μας ήταν η ιστοσελίδα ergodotisi.com, του ομίλου της Digital Tree. Η 

ιστοσελίδα ergodotisi.com, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για εξεύρεση εργασίας στην Κύπρο 

με δεκάδες αγγελίες καθημερινά, για νέες θέσεις εργασίας. (6,810 αγγελίες το 2015 - 2000 αγγελίες 

μέχρι τώρα το 2016). Επιπλέον τα στοιχεία προκύπτουν και από τις κενές θέσεις που δημοσιεύει το 

Γραφείο Εργασίας. 

Επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση στην Κύπρο με βάση την έρευνα του onlycy 

Η Κύπρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εγγραφεί στους πανευρωπαϊκούς καταλόγους των χωρών 

που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτες χώρες και μεγάλους επιχειρηματίες του εξωτερικού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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Λογιστές 

Το γεγονός αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε ανθρώπους που οι σπουδές τους αφορούν σε οικονομικά 

επαγγέλματα και ειδικεύσεις γύρω από τη διαχείριση του χρήματος που εισέρχεται στην αγορά. Βασικοί 

δρώντες στην όλη αυτή κατάσταση είναι οι επαγγελματίες λογιστές. Πρόκειται για μια σπουδή που 

στοιχίζει ελάχιστα (εφόσον μπορεί να γίνει και στη χώρα μας χωρίς να δαπανηθούν τεράστια ποσά για 

σπουδές στο εξωτερικό που αγγίζουν μέχρι και τις 100 χιλιάδες ακόμη και στην Ελλάδα) και αποφέρει 

βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση. Οι πλείστοι λογιστές εργάζονται πριν ακόμη πάρουν το πτυχίο 

τους δείγμα κι αυτό της μεγάλης ζήτησης. Είναι ένας κλάδος που δεν μπορεί να κορεστεί το άμεσο 

μέλλον  όσοι λογιστές κι αν υπάρξουν αφού η Κύπρος αποτελεί βασικό δρώντα στην παροχή υπηρεσιών 

και στην εγγραφή εταιριών από το εξωτερικό.  

Εξυπηρέτηση πελατών 

Ένας τομέας με ζήτηση είναι και αυτός της εξυπηρέτησης πελατών. Τομέας κερδοφόρος και με 

ανοιχτούς ορίζοντες για όσους τον ακολουθήσουν. Αναφερόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών τα 

πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια σ’ αυτόν τον τομέα.  Εξυπηρέτηση πελατών σημαίνει 

γνώση διαφορετικών γλωσσών (ρωσικών- αγγλικών- γαλλικών και ασιατικών) αφού οι περισσότερες 

εταιρείες που ζητούν υπαλλήλους επιδιώκουν την τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπους από τρίτες 

χώρες.  

Επομένως, πολύγλωσσοι νέοι με ικανότητες επικοινωνίας έχουν όλα τα φόντα να διαπρέψουν στον 

καινοτόμο αυτό χώρο.  Οπότε οι σπουδές που περιλαμβάνουν ξένες γλώσσες είναι πολύ κερδοφόρες. 

Οι μισθοί σε μια ξένη εταιρεία που έχει την έδρα της στην Κύπρο ξεπερνούν συνήθως τις 2 χιλιάδες 

ευρώ. 

Marketing 

Δουλειά που μπορεί, όμως, να κρύβει παγίδες. Υπάρχουν εταιρείες που ζητούν άτομα για το 

συγκεκριμένο κλάδο αλλά βασικά δεν ζητάνε τίποτε άλλο παρά πωλητές τους οποίους μάλιστα 

πληρώνουν με το κομμάτι.  Όσοι έχουν σπουδές Marketing και θέλουν να εξασκήσουν το επάγγελμά 

τους πρέπει να έχουν γερό στομάχι, να μην ικανοποιούνται με τα λίγα και να έχουν την ευχέρεια να 

δουλεύουν πάνω από 10 ώρες τη μέρα. Αυτοί θα είναι βέβαια οι άνθρωποι που θα κινούν τα νήματα 

της αγοράς και όσο καλύτερα τα κινούν τόσο περισσότερο θα αυξάνεται ο τραπεζικός τους 

λογαριασμός. Οι εταιρείες ποτέ δεν τσιγκουνεύονται σε αυτούς που τους φέρνουν αποδεδειγμένα 

χρήμα.  Και εδώ, όμως, οι περισσότερες εταιρείες είναι ξένων συμφερόντων οπότε η καλή γνώση 2 ή 3 

ξένων γλωσσών είναι πια απαραίτητη. 



Τουρισμός  

Τα τουριστικά επαγγέλματα ανθίζουν στην Κύπρο αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές 

προτιμούνται οι κοινοτικοί που έχουν χαμηλό εργασιακό κόστος.  Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι 

αρμόδιοι φορείς έχουν αλλάξει με πολύ αγώνα αυτά τα δεδομένα με αποτέλεσμα πολλοί Κύπριοι να 

βρίσκουν δουλειές σε τουριστικές επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι εποχιακές δουλειές αλλά προσφέρουν 

ένα σημαντικό μισθό και μια βασική εργασία σε δύσκολους καιρούς. Απαραίτητες κι εδώ οι ξένες 

γλώσσες με μια όχι επιδερμική γνώση αλλά σε πολύ καλό επίπεδο. Σε τέτοιες δουλειές καλύτερα να 

γνωρίζεις άπταιστα αγγλικά και μέτρια ελληνικά. 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές/Πληροφορική 

Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (τεχνικοί η web design) θεωρούνται 

απαραίτητοι στις μέρες μας. Η αγορά πλέον κινείται μέσω διαδικτύου και όλες οι εταιρείες θέλουν να 

έχουν μιαν πολύ καλά οργανωμένη ιστοσελίδα.  

Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την «τέχνη» του διαδικτύου 

και μπορούν να δομήσουν μιαν ιστοσελίδα ή να παράσχουν τεχνική στήριξη.  Απαραίτητη γνώση κι 

εδώ η πολυγλωσσία αφού πολλές ξένες εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο θέλουν ντόπιους 

συνεργάτες που να γνωρίζουν ρωσικά, αγγλικά και γαλλικά.  

Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις, ντόπιες και μη, που αναζητούν αξιόλογα στελέχη για πολύ σημαντικά 

πόστα στις επιχειρήσεις/εταιρείες τους. Οι μισθοί συνήθως είναι ικανοποιητικοί, ανάλογα φυσικά με 

την εταιρεία αλλά και τα προσόντα του υπαλλήλου. Η ζήτηση στην Κύπρο πάντως είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη το τελευταίο διάστημα.  

Γραμματειακά 

Παραδοσιακά ο συγκεκριμένος τομέας έχει ευκαιρίες εργοδότησης. Σε ικανοποιητικό βαθμό και η 

ζήτηση το τελευταίο διάστημα σε εταιρείες/ιατρεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α. Το πτυχίο στα 

Γραμματειακά όμως φαίνεται ότι πλέον δεν είναι από μόνο του αρκετό αφού η πολύ καλή γνώση 

αγγλικών μοιάζει να είναι απαραίτητη στις περισσότερες αγγελίες. 



Ξένες γλώσσες 

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι πλέον σημαντικότερη από τις πανεπιστημιακές σπουδές. Βασικές 

γλώσσες που καλείται να γνωρίζει ένας κύπριος προκειμένου να ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας 

είναι τα αγγλικά, τα ρωσικά και τα γαλλικά.  

Οι γλώσσες, δηλαδή, που έχουν μεγάλη αγορά. Τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι γλώσσες πρώην 

αποικιοκρατών με μεγάλες αγορές πίσω τους σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, ενώ τα ρωσικά 

είναι η γλώσσα της κυπριακής αγοράς.  

Καινοτόμες ιδέες  

 

Άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς δεν πρόκειται να χαθούν ποτέ. Αυτό είναι το μόνο 

βέβαιο. Όταν έχει κάποιος  να προτείνει κάτι καινούριο στην αγορά τότε το μέλλον είναι δικό του. 

Ακόμα και όταν οι καινούριες ιδέες εφαρμόζονται σε κορεσμένους κλάδους τότε και πάλι η 

οικονομική και κοινωνική άνοδος είναι δεδομένη.  

Δικηγόροι 

Ένα άλλο επάγγελμα που συνδυάζεται με αυτό του λογιστή στην παροχή υπηρεσιών  είναι αυτό του 

νομικού. 

Πολλοί νέοι άνθρωποι τελειώνουν δικηγόροι αλλά δεν ασχολούνται καθόλου με τις δικαστικές 

αίθουσες.  

Βασική τους δουλειά είναι η εγγραφή εταιρειών του εξωτερικού στην Κύπρο. 

Δουλειά κερδοφόρα αφού για κάθε νέα εταιρεία που εγγράφουν λαμβάνουν ένα αξιοζήλευτο ποσό. Τα 

έσοδα τους μηνιαίως μπορεί να ξεπερνούν κατά πολύ και αυτά των λογιστών. 

Ακαδημαϊκά επαγγέλματα 

Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύ κοπιαστική. Οι 

άνθρωποι που το επιχειρούν ξεχνάνε την προσωπική τους ζωή για αρκετό καιρό. Είναι, όμως, αυτοί 

που έχουν κάτι καινούριο να πουν και να γράψουν στις ήδη υπάρχουσες επιστήμες. 

>>Δείτε επίσης: 10 επαγγελματικοί κλάδοι με μέλλον και προοπτικές 

http://www.onlycy.com/articles/kyria-themata/oikonomia/57901-10-epaggelmatikoi-kladoi-me-mellon-kai-prooptikes


Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα βάσει αυτής της έρευνας είναι και λυπηρά αλλά και αισιόδοξα.  

Από τη μια οι ανθρωπιστικές σπουδές (το πνευματικό οπλοστάσιο της Ευρώπης και ειδικότερα του 

ελληνισμού) να παρακμάζουν συνεχώς αδυνατώντας να ακολουθήσουν την αγορά. Αν ακολουθούσαν, 

βέβαια, την αγορά δεν θα ήταν ανθρωπιστικές σπουδές. Ο σκοπός τους είναι καθαρά θεωρητικός και 

δεν έχει άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Από την άλλη, η εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι οι ξένες γλώσσες δίνουν την 

ευκαιρία στους νέους πτυχιούχους να κατακτήσουν την κορυφή.  

Ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται κάποιος όταν αποφασίζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία 

είναι το να είναι σίγουρος ότι έχει κάτι νέο να πει αλλά και να βρει τον τρόπο που θα το πει. 

Ακόμα κι ένας συγγραφέας μπορεί να αποκτήσει χρήματα και δόξα στην εποχή μας φτάνει να έχει κάτι 

καινούριο να πει και με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο 

- See more at: http://www.onlycy.com/articles/kyria-themata/oikonomia/57801-ereyna-epaggelmatikoi-

kladoi-me-ayximeni-zitisi-kai-prooptiki#sthash.vZezR3tS.dpuf 


